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                                                       Styrelsemöte  10/07 
                                        Smålands Bilsportförbund 2007-10-18 
 
Närvarande:    Ann Johansson (A.J) 
  Madeleine Jakobsson (M.J) 
  Christer Landen (C.L)    
  Sven-Inge Brååheden (S.B)   
  Connye Grönlund (C.G) 
  Kian Andersson (K.A), 
   
Förhinder:   Per Ottosson (P.O) 
 

 
§ 116.  Mötets öppnande. 
 

Ordförande Ann Johansson hälsade alla välkomna till Vrigstad.  
 
§ 117.  Föredragningslista. 
 
 Föredragningslistan upprättades och godkändes. 
   
§ 118.  Föregående protokoll. 
 
 A/ Protokoll nr: 8 undertecknades efter föregående mötet ändring samt nr 9. 
 
 B / Åtgärdslistan gick vi igenom och åtaganden som skulle göras var åtgärdade. 
 
§ 119.  Ekonomisk rapport. 
 
 C.L redovisar kontoutdrag och transaktioner för föregående månad.   
   
§ 120.  Övriga rapporter. 

 
 C.L  SSR – styrelsemöte. 

 
 A.J  Distriktordförande konferens Österlen, SSR – styrelsemöte.   
 
 K.A Förmedlat  VM – tävlingsresultat till SGA. 
 
 C.G Varit utbildare i folkrace i Jönköping samt i Skillingaryd. Har även haft 

utbildning i racing i Anderstorp. 
  

§ 121.  Ankomna skrivelser: 
   

Det har inkommit en del skrivelser dessa är besvarade. 
 
§ 122.  Avgivna skrivelser:  
  
 De ankomna brev som skulle besvaras är besvarade.  
 Så även de mail som inkommit till kansliet. 
 
§ 123.  Bestraffningsärenden: 
 
 Inga inkomna men 1 st ärende är slutfört och förmedlat till berörda parterna. 
 
§ 124.  Licensärenden: 
  
 Inga inkomna. 
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§ 125.  Incidentrapporter: 
 
 Inga inkomna. 
 
§ 126. IT: 
 

Allt är som det ska. Fungerar mycket bra, snabb respons, bra rensning när det 
kommer nytt så åker det gamla bort omgående.  
 

§ 127.  Övrigt:  
  
 Ann vill på grund av tidsbrist avstå styrelseuppdraget i SSR.  
 Beslutades att Christer Landén föreslås som ordinarie ledamot. 
 
 Racesam kommer ha sitt höstmöte den 27/10 kl: 12:00 i Jönköping, Kian kommer 

att närvara under detta möte (information ges till styrelsen nästkommande möte) 
 
 Beslutades att Kian frågar Bosse Runbjörk om intresse för att ta uppdrag i 

bilstyrelsen. 
 
 Har fått en inbjudan till Anderstorp RC – styrelsemöte, Connye representerar oss.  

 
§ 128.  Mötet avslutas: 
 
 Nästkommande möte kommer att hållas i Vrigstad torsdagen den 15 november 

2007.  
   
 
 
 
 
………………………………………….             ………………………………………………… 
Ordförande/ Ann Johansson                               Sekreterare/ Madeleine Jakobsson. 


